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FSP vadītāju un vietnieku sēdes 

ATSKATS 

Rīgā 

27.10.2022. Nr. 1.5/FSP-8 

Sēdes sākums: 18:32 

Sēdi vada: Ralfs Mihailovs- Latvijas Universitātes Studentu padomes (turpmāk 

- LU SP) Priekšsēdētājs 

Sēdi protokolē: Evelīna Kalve - LU SP biroja vadītāja 

Sēdē piedalās: Anete Patrīcija Raiskuma (ĶF SP), Eva Borska (LU SP), Kristers 

Kokars (FMOF SP), Andris Gailis (VFF SP), Marks Truhins (BF SP), Bernards 

Kudiņš (HZF SP), Ralfs Mihailovs (LU SP), Laima Lapiņa (PPMF SP), Ronalds 

Turnis (DF SP), Evita Bukonte (VFF SP), Nauris Osis (BVEF SP) 

Viesi: Rūdolfs Jānis Zabolockis (ĶF SP), Krista Čistjakova (JF SP), Rolands 

Baumanis (DF SP) 
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Darba kārtība 

1. Studiju modernizācija 

2. Studiju maksu celšana 

3. Reprezentatīvie materiāli 

4. Aktualitātes 

4.1. FSP aktualitātes 

4.2. LU SP aktualitātes 

 

1. Studiju modernizācija 

R. Mihailovs dod vārdu E. Borskai. 

E. Borska: Līdz šim ir notikušas tikšanās ar visām FSP un gandrīz visām fakultāšu 

vadībām par studiju modernizācijas trešā posma individuālo vienošanos. Katras 

FSP pārstāvim bija iespēja tikties ar kādu no LU studējošajiem senatoriem, lai 

pārrunātu šo vienošanos. Aicinu tos, kuri vēl nav sakārtojuši savu individuālo 

vienošanos, to izdarīt nākamās nedēļas laikā. Aicinu tās FSP, ar kurām vēl nav 

bijusi saruna kopīga ar fakultātes vadību par studiju modernizāciju, noorganizēt 

tikšanos. 

E. Borska: Tuvāko divu vai trīs nedēļu laikā būs vēl viena studiju modernizācijas 

trešā posma darba grupa, kurā aicinu ierasties vismaz vienu pārstāvi no katras 

FSP. 

R. Mihailovs: Vai kādam ir kādi jautājumi? 

Jautājumu nav. 

2. Studiju maksu celšana 

R. Mihailovs: Daudzi no jums noteikti jau ir informēti par studiju maksu celšanu 

savā fakultātē. Tām FSP, kam ir zināms, kā un cik lielā apmērā notiks studiju 

maksas celšana, kā arī, vai tā tiks pacelta tikai jaunajiem vai arī jau esošajiem 

studentiem, pastāstīt par to, lai šo informāciju būtu iespējams apkopot un izvērtēt. 

Notiek diskusija. 
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R. Mihailovs: Kad gala lēmums visās fakultātēs būs pieņemts, mēs informēsim 

FSP par turpmāko darbību saistībā ar studiju maksas celšanu. 

R. Mihailovs: Atgādinu, ka par studiju maksu apstiprināšanu ar balsojumu lemj 

katras FSP kopsapulce, pēc kuras ir jāiesūta arī iesniegums un protokola izraksts 

LU SP, lai to saskaņotu. 

E. Borska: Atgādinu, ka balsojumu par studiju maksu apstiprināšanu FSP var 

veikt, pamatojoties uz iesniegumu no fakultātes ar lūgumu saskaņot studiju 

maksu. 

R. Mihailovs: Vai kādam ir kādi jautājumi? 

Jautājumu nav. 

3. Reprezentatīvie materiāli 

R. Mihailovs dod vārdu E. Borskai. 

E. Borska: Daudzi no jums jau ir saņēmuši ziņu, ka pašlaik ir radušās problēmas 

ar reprezentatīvo materiālu iepirkumu. Gada sākumā FSP tika lūgts iesūtīt 

tehniskās specifikācijas, lai izveidotu vienu lielo centralizēto iepirkumu, taču 

dažādu iemeslu dēļ šo iepirkumu nebija iespējams izveidot. Reprezentatīvos 

materiālus joprojām var pasūtīt, veidojot cenu aptaujas. Pašlaik nav iespējams 

pateikt, kad šī problēma ar iepirkumu tiks atrisināta. Brīdī, kad iepirkuma līguma 

termiņš būs noslēdzies, reprezentatīvos materiālus, kurus tika plānots iepirkt caur 

centralizēto iepirkumu, FSP varēs pasūtīt ar cenu aptauju. 

R. Mihailovs: Vai kādam ir kādi jautājumi? 

Jautājumu nav. 

R. Mihailovs: Informēju, ka 2023. gada provizoriskie budžeti FSP ir jāiesūta LU 

SP līdz 07.11.2022. Iesaku tos sagatavot un iesūtīt ātrāk, lai varētu tos paspēt 

izlabot, ja tie nebūs pareizi sastādīti. 

R. Mihailovs: Atgādinu, ka FSP budžeta grozījumus apstiprina LU SP 

Kopsapulcē. Nākamās kopsapulces notiks 02.11.2022. un 30.11.2022., tāpēc 

aicinu FSP saplānot un iesniegt budžeta grozījumus laicīgi. 
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R. Mihailovs: Drīzumā notiks FSP seminārs “Atspēriens”, kas ir sadalīts divās 

daļās. Seminārā būs iespējams iemācīties par budžeta sastādīšanu un pārvaldīšanu 

un akadēmiskajiem jautājumiem, kas noderēs FSP jaunajiem sasaukumiem. 

R. Mihailovs: Vai kādam ir kādi jautājumi? 

Jautājumu nav. 

4. Aktualitātes 

R. Mihailovs informē klātesošos ar aktualitātēm. 

4.1. FSP aktualitātes 

R. Mihailovs dod vārdu FSP pārstāvjiem. 

FSP pārstāvji iepazīstina klātesošos ar savu pašpārvalžu aktualitātēm. 

R. Mihailovs: Vai kādam ir kādi jautājumi? 

Jautājumu nav. 

4.2. LU SP aktualitātes 

R. Mihailovs iepazīstina klātesošos ar LU SP aktualitātēm. 

R. Mihailovs: 27.10.2022. plkst. 18:30 ir LU SP spēļu vakars. 27.10.2022. plkst. 

20:00 27. telpā norisināsies LU Studentu zinātniskās konferences grupa. Līdz 

30.10.2022. var pieteikties komandējumā uz Agderas universitāti Norvēģijā, kas 

notiks no 09.11.2022. līdz 13.11.2022. 02.11.2022. plkst. 18:45 notiks LU SP 

Kopsapulce. 03.11.2022. Raiņa bulvārī 19 notiks LU Asinsdonoru dienas. No 

04.11.2022. līdz 06.11.2022. norisināsies LSA seminārs “Kam rūp students?” 

R. Mihailovs: Vai kādam ir kādi jautājumi? 

Jautājumu nav. 

 

Plkst. 20:02 R. Mihailovs pasludina sēdi par slēgtu. 
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 sēdes vadītājs  R. Mihailovs 

 sēdes protokolētājs  E. Kalve 


